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GESTÃO EM FOCO 
 

Prezados investidores, 

 

No terceiro trimestre de 2019, o retorno do fundo Apex Ações FIC FIA  foi de 4,65% contra 3,74% do Ibovespa. Desde seu 

lançamento, em novembro de 2011, o fundo acumula alta de 189,85% e o índice de 84,17%. 

Tabela I. Retorno – Apex Ações FIC FIA 

 APEX AÇÕES1 IBOVESPA 

3T2019 4,65% 3,74% 

2019 16,43% 19,18% 

12 meses 35,34% 32,02% 

DESDE INÍCIO 189,85% 84,17% 

1Início do fundo: 30/11/2011. PL Médio 12M: R$ 22MM. PL Estratégia 30/09/2019: 1,738bi (Fonte: Apex Capital). 

 

O fundo Apex Infinity Long Biased FIC FIA subiu 6,05% no terceiro trimestre de 2019. 

Tabela II.  Retorno – Apex Infinity LB FIC FIA 

 APEX INFINITY2 IPCA+6% IBOVESPA3 

3T2019 6,05% 1,80% 3,74% 

2019 15,80% 7,08% 19,18% 

12 meses 30,04% 9,07% 32,02% 

DESDE INÍCIO 229,62% 124,86% 80,25% 

2 Início do fundo: 27/08/2012. PL Médio 12M: R$ 18MM PL Estratégia 30/09/2019: 2,252bi (Fonte: Apex Capital). 

3  Mera referência econômica. 

 

O Apex Equity Hedge FIC FIM subiu 4,33% no terceiro trimestre de 2019. 

Tabela III. Retorno – Apex Equity Hedge FIC FIM 

 APEX EQUITY HEDGE4 CDI 

3T2019 4,33% 1,54% 

2019 8,80% 4,67% 

12 meses 13,94% 6,28% 

DESDE INÍCIO 156,63% 107,07% 

4 Início do fundo: 30/11/2011. PL Médio 12M: R$ 1,147 bi PL Estratégia 30/09/2019: 2,037 bi  (Fonte: Apex Capital). 

 

O retorno do Apex Long Biased Icatu Previdência FIM 49 foi de 4,37% no terceiro trimestre de 2019. 

Tabela IV. Retorno – Apex Long Biased Icatu Prev FIM 49  

 APEX LB ICATU PREVI5 CDI6 

3T2019 4,37% 1,54% 

2019 15,72% 4,67% 

12 meses 30,38% 6,28% 

DESDE INÍCIO 97,76% 54,80% 

5 Início do fundo: 11/03/2015. PL Médio 12M: R$ 121MM. PL Estratégia 30/09/2019: 294MM (Fonte: Apex Capital). 

6  Mera referência econômica. 
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VISÃO GERAL DO PORTFÓLIO 

 

Julho foi um mês positivo para o portfólio, com ganhos em investimentos que se beneficiaram do sentimento pró-

crescimento depois que a aprovação da Reforma da Previdência Social avançou na Câmara dos Deputados e da 

expectativa de taxas de juros mais baixas apoiadas na melhora dos fundamentos econômicos.  

Em agosto, o mercado passou por uma correção e o índice Bovespa caiu em um mês que começou muito volátil após a 

desvalorização da moeda Chinesa e o corte de taxa do Federal Reserve americano. Apesar desta correção, o portfólio 

voltou a gerar forte desempenho positivo, já que algumas de nossas alocações, como a companhia de seguros de saúde 

Hapvida, Banco Inter e a varejista Magazine Luiza, tiveram bom desempenho. 

Em setembro, o mercado recuperou as perdas de agosto principalmente em cima da melhora de expectativas em relação 

às tensões comerciais entre Eua e China. No entanto, o portfólio enfrentou ventos contrários, já que houve um forte 

movimento de realização de lucros em alguns dos nomes que temos no portfólio. Acreditávamos que uma percepção de 

menor risco decorrente das questões comerciais EUA/China beneficiaria todos os setores (alguns mais que outros) e não 

que os cíclicos domésticos cairiam à medida que os cíclicos globais e bancos subissem como acabou acontecendo numa 

clara rotação setorial. Vimos esse movimento do mercado acontecer mais por questões técnicas/posicionamento dos 

investidores do que por fundamentos específicos das empresas, haja vista que a maioria das empresas que sofreram 

realização de lucros se recuperou das quedas no mês de outubro. 

 

ATUALIZAÇÃO DE ALGUNS INVESTIMENTOS 
As ações da Magazine Luiza (“Magalu” ou MGLU) foram uma contribuição importante para o portfólio no período. A 

Magazine Luiza é uma empresa varejista com forte viés de tecnologia e logística. A empresa oferece exposição ao 

crescimento do e-commerce e capilaridade do varejo físico. O e-commerce no Brasil representa cerca de 6% das vendas 

no varejo, sendo que essa representatividade vem aumentando ano após ano, dado que o varejo online cresce a taxas 

superiores ao do varejo físico. Acreditamos que esta tendência deve permanecer nos próximos anos com (i) o aumento 

do acesso e melhoria do nível de serviço de internet, (ii) o maior acesso a métodos de pagamento por parte da população, 

como cartões de crédito e carteiras digitais (“bancarização”), (iii) melhoria no nível de serviço do e-commerce como, por 

exemplo, redução no tempo de entrega viabilizado por novas soluções logísticas (ex: Loggi), (iv) avanço da cultura digital 

no Brasil, entre outros. Além de estar exposta ao crescimento do e-commerce, a boa execução da Magazine Luiza tem 

garantido ganhos sucessivos de participação de mercado, que resultam em taxas invejáveis de crescimento de volume 

Bruto de Mercadoria - GMV (hoje na casa de 50%). A vasta estrutura física da companhia (mais de 1.000 lojas que podem 

atuar como mini hubs, 17 Centros de Distribuição e Malha Luiza) dá agilidade logística e viabiliza menores tempos de 

entrega do e-commerce que, em conjunto com a digitalização da empresa (integração de estoques on/off, prateleira 

infinita, etc) permite que a empresa atue de maneira omnicanal (cliente pode comprar na loja, comprar no site, comprar 

no site e retirar na loja, comprar online e devolver na loja, etc). Isto, somado ao aumento no sortimento (entrada em 

novas categorias, como apparel – aquisição da Netshoes) nos dá conforto de que a empresa estará entre os participantes 

vencedores no e-commerce. Assim como Renner, a Magalu estuda oferecer uma carteira digital aos seus clientes com 
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objetivo de criar um ecossistema e ‘deixar o dinheiro dentro de casa’. O maior conhecimento sobre a vida financeira dos 

clientes também poderia aumentar a concessão de crédito da LuizaCred e, consequentemente, alavancar as vendas do 

varejo.  

 

As ações do Banco Inter, o primeiro banco digital do Brasil a fornecer contas correntes digitais gratuitas e taxas de 

transação, também foram destaque nas contribuições positivas para o desempenho do fundo. Continuamos observando 

uma forte aceleração nas “adições líquidas” de contas por dia útil do banco, o que fez o banco atingir um total de contas 

de 3.3m no final de setembro, com um ritmo médio de adição de 12 mil contas por dia útil no último mês. Vale notar que 

esse crescimento tem sido possível graças ao elevado NPS do banco (67) em comparação aos bancos tradicionais, o que 

permite que sua estratégia de conquistar clientes sem incorrer em grandes custos de marketing continue dando certo. 

Prova disso é que o Custo de Adquirir Clientes (CAC) do banco se mantém bem baixo (BRL 19,53).  

 

Outra boa contribuição veio da alocação nas ações do BTG Pactual. Acreditamos que existe potencial de melhora para o 

Retorno sobre o Patrimono Líquido - ROAE do BTG tanto do lado do negócio tradicional e mercado de capitais 

(empréstimo para empresas, banco de investimento, gestora de investimentos e de patrimônio), quanto do lado do BTG 

Digital, que busca ser mais do que apenas uma plataforma de investimentos. O Banco deve lançar no começo de 2020 

serviços transacionais como conta corrente e cartão de crédito, o que permitirá a seus clientes ficarem mais tempo dentro 

do seu ecossistema (possibilitando uma maior monetização).  

 

Acreditamos que as ações da B3, junto com o BTG, são um dos melhores veículo com foco no crescimento do mercado 

de capitais no Brasil. A redução da taxa básica de juros deve continuar contribuindo para a migração de investimentos de 

menor risco para ações, o que favorecerá ainda mais os volumes de negociação da bolsa. Além disso, a atual volatilidade 

que estamos observando relativa a aprovação das reformas, expectativas de crescimento do PIB para 2020 geram mais 

negociações de derivativos, o que contribui positivamente para o crescimento do número de contratos.  

 

Outro foco de alocação tem sido o setor imobiliário. Acreditamos que a faixa de média-alta renda no Brasil está no início 

de um longo ciclo de crescimento. O último ciclo de crescimento do setor teve início preponderantemente em 2005, após 

algumas mudanças no marco regulatório setorial e gradativa melhora macro, e perdurou até 2014. Nesse período, o 

financiamento imobiliário divulgado pela ABECIP (que reflete a atividade principalmente no segmento de média-alta 

renda) passou de R$4,8 bilhões por ano para R$113 bilhões, o equivalente a um crescimento médio de 42% ao ano no 

período. Este montante caiu para R$43 bilhões em 2017, o que representou uma queda de 62% em apenas três anos. 

 

Por mais que a taxa de crescimento anual de financiamento imobiliário não se repita nesse novo ciclo que se desenha, 

acreditamos que a combinação de juros historicamente baixos, retomada do crescimento, queda do desemprego e a 

oferta de novas modalidades de financiamento (como a linha indexada a IPCA, por exemplo) devem contribuir para que 

o crescimento da atividade no setor perdure no longo prazo. Após a contração de 62% mencionada acima, o crédito 

imobiliário pela ABECIP já acumula alta de 34% nos nove primeiros meses do ano de 2019, na comparação com o mesmo 

período de 2018. Adicionalmente, de acordo com dados do Secovi SP (Sindicato da habitação) o número de unidades 

vendidas no período de 12 meses até setembro 2019 foi 47% superior ao mesmo período do ano anterior.  
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Continuamos animados com as perspectivas domésticas e o desenvolvimento da execução das empresas em que 

alocamos capital. Entendemos que as ações de várias empresas já tiveram rentabilidade significativa no ano (expansão 

de múltiplos) e que vamos precisar do crescimento de lucros para continuar a ver potencial de valorização mais adiante. 

O período de divulgação de resultados do 3T19 nos trará mais elementos para revisão dos nossos modelos de valuation 

e eventualmente ajustes nas alocações do portfólio. 

 

 

Agradecemos a confiança,  

Apex Capital Ltda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no 
passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída. O investimento em Fundos 
não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito – FGC e não conta com garantia do administrador, do gestor ou de qualquer mecanismo de seguro. 
As informações contidas neste material são meramente informativas e não se constituem em qualquer tipo de oferta de investimentos, convite ou 
venda e nem aconselhamento ou sugestão de investimento. Os investidores devem buscar aconselhamento profissional com relação aos aspectos 
tributários, regulatórios e outros que sejam relevantes à sua condição específica, sendo que o presente material não foi elaborado com esta finalidade. 
Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda do capital investido. Ressaltamos que: (i) os dados e informações 
aqui contidos não devem servir como base exclusiva para tomadas de decisões de investimento, que somente deverão ser executadas após a 
compreensão dos riscos envolvidos e da análise de seus objetivos pessoais, e (ii) os resultados e eventuais rentabilidades verificadas no passado para 
determinado produto, modalidade de investimento ou em algum segmento envolvendo derivativos como parte integrante de suas estratégias e políticas 
de investimento, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus investidorese, inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado 
e a consequente obrigação do investidor de aportar recursos adicionais para cobrir os prejuízos gerados. Em  se tratando de fundos de investimento, as 
normas da ANBIMA recomendam que a análise de rentabilidade de fundos de investimento seja efetuada considerando, no mínimo, 12 (doze) meses. 
Os fundos de investimento estrangeiros mencionados neste material não possuem registro junto à Comissão de Valores Mobiliários e, 
consequentemente, não estão sujeitos a oferta pública no Brasil. Adicionalmente, restrições de natureza fiscal podem se aplicar em relação a 
investimentos por parte de residentes no Brasil. 

A Apex Capital Ltda, seus administradores e funcionários, isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente 
das informações contidas neste material. As informações utilizadas para a elaboração deste relatório foram consideradas como de procedência idônea 
pela Apex, no entanto, esta não se responsabiliza por eventuais inexatidões, omissões ou erros cometidos por suas fontes. Esta apresentação não 
deverá ser reproduzida, distribuída ou publicada sob qualquer propósito, e seu conteúdo pode ser revisto ou alterado pela Apex a qualquer tempo, 
independente de notificação ou justificativa. 

 


